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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ НАКЛАДАННЯ АРЕФЛЮКСНОГО БІЛІОДИГЕСТИВНОГО АНАСТОМОЗУ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб накладання арефлюксного біліодигестивного анастомозу, який включає формування анастомозу між 
розсіченою поздовжньою стінкою холедоха і поперечно-розсіченою стінкою дванадцятипалої кишки, який 
відрізняється тим, що на кишці виділяють слизову шириною 0,5 см по колу, накладають на рану кишки по 

одному серозно-слизовому проленовому вузловому шві вгорі, внизу, праворуч і ліворуч через 90° для 
формування 4-х стулок слизового клапана, формують задню губу біліодигестивного анастомозу вузловими 
проленовими швами, а передню губу - безперервним проленовим швом так, щоб діаметр анастомозу був 8-12 
мм. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 2348080519. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки. 

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 

 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

10.05.2019   


